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Abstract
Aim and Background: Marital infidelity refers to any emotionally or sexual or virtual relationship beyond the
framework of a committed relationship between two spouses, which is one of the most important factors
threatening the performance, stability and continuity of married life. Therefore, the aim of this study was to
Comparison of the effectiveness of Commitment-Building Counseling Package and Emotionally-Focused
Couple Therapy on marital boredom and forgiveness of women with virtual infidelity.
Methods and Materials: Research method in terms of applied purpose and in terms of implementation method,
quasi-experimental with pre-test-post-test design of two experimental groups and one group
The witness was accompanied by a follow-up test. From the community of married women with the experience
of virtual infidelity in Isfahan, 45 people were selected by the available method and were randomly divided into
three groups using the method. Marital boredom questionnaire (Pins, 1996) and interpersonal forgiveness
questionnaire (Ehteshamzadeh, 2009) were used. Research data were analyzed using repeated measures analysis
of variance and Bonferroni post hoc test.
Findings: The results of the analysis both commitment-making and emotionally-oriented couple therapy
methods were effective in reducing marital boredom and forgiveness of women with virtual infidelity, and
commitment-building Counseling package had a more significant effect (p<0.05).
Conclusions: According to the obtained results, it seems that the use of both commitment-making and emotionoriented couple therapy methods to improve marital boredom and forgiveness of women with virtual infidelity
experience has been effective and it is suggested to be used as therapeutic and educational approaches.
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 -1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
( -۲نویسنده مسئول) استاد گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استادیار گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 -4استاد گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -5استادیار گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :خیانت زناشویی به هرگونه رابطه عاطفی یا جنسی یا مجازی فراتر از چهارچوب رابطه متعهدانه بین دو همسر اطالق میشود که یکی از
مهمترین عوامل تهدیدکننده عملکرد ،ثبات و تداوم زندگی زناشویی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر تعهدافزایی و
مشاوره مبتنی بر زوجدرمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنان مبتال به خیانت مجازی بود.
مواد و روشها :روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا ،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون دو گروه آزمایش و یک گروه
گواه به همراه آزمون پیگیری بود .از جامعه زنان متأهل مبتال به خیانت مجازی شهر اصفهان ،تعداد  45نفر به روش در دسترس انتخاب و با استفاده از
روش تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند .گروههای آزمایش مشاوره مبتنی بر زوجدرمانی هیجان مدار و مشاوره
مبتنی بر تعهدافزایی را در  9جلسه  99دقیقهای دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مشاورهای دریافت نکرد .ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه
دلزدگی زناشویی (پاینز )1991 ،و پرسشنامه بخشودگی فردی (احتشام زاده .)1311 ،بود .دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که هر دو روش تعهدافزایی و زوجدرمانی هیجان مدار بر کاهش دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنان مبتال به
خیانت مجازی مؤثر بوده است و بسته مشاورهای تعهدافزایی اثر معنادارتری داشته است (.)p>9/95
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدستآمده به نظر میرسد که استفاده از هر دو روش تعهدافزایی و زوجدرمانی هیجان مدار بهمنظور بهبود دلزدگی
زناشویی و بخشودگی زنان مبتال به خیانت مجازی مؤثر بوده است و پیشنهاد میگردد بهعنوان رویکردهای درمانی و مشاورهای توسط روانشناسان و
مشاوران خانواده استفاده گردد.
واژههای کلیدی :تعهدافزایی ،زوجدرمانی هیجان مدار ،دلزدگی زناشویی ،بخشودگی ،خیانت مجازی.
ارجاع :غفرالهی الهام ،اعتمادی عذرا ،یوسفی زهرا ،عابدی محمدرضا ،ترکان هاجر .مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی برر بسرته مموز ری تعهردافاایی و
زوجدرمانی هیجان مدار بر دلادگی زنا ویی و بخشودگی زنان با تجربه خیانت مجازی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1499؛ .353-34۲ :)۲(19
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خیانت زناشویی وجود ندارد .اما نشان داده شده که در دهههیای
گذشته خیانت در زنان افزایش یافته است ( .)13خیانت زناشویی،
یک بحران برای زوجها و خانواده هاست .خیانت زناشویی دارای
شییو قابییلتوجییه در محییطهییای بییالینی و عییادی اسییت کییه
آشفتگیهای قابلتوجهی را برای افراد مرتکب آن و نیز همسران
آنها به وجود میآورد( .)11به همین لحاظ ،بعضی تحقیقات بیه
خطرات پیامد خیانت پرداخته انید؛ بیه عنیوان مثیال  39درصید
قتلهای خانوادگی ،مربوط به زنانی است کیه بیه دلییل خیانیت
زناشویی و سوء ظن ،توسط همسران خود به قتل رسییده انید .از
سوی دیگر  ۲۲درصد از قتلهای خانوادگی مربوط به قتل مردان
توسط همسرانشان است که در  49درصد موارد زنان با همدستی
معشوق خود شوهرانشان را به قتل رسیانده انید( .)19در پیشیینه
های مرتبط با حوزه خیانت ،پیمیانشیکنی زناشیویی بیا کیاهش
سالمت روانشناختی پیوند خورده است ( )۲۲-۲9و نیز به عنیوان
عاملی تأثیرگذار در زمینه بیماریهای مقاربتی شناسایی گردییده
است ،عالوه بر این ،اطال از خیانت همسیر مییتوانید واکینش
های منفی از جمله تعرض جسمانی ،خودکشی یا حتی قتل را در
پی داشته باشد()۲9
پس از افشای پیمانشیکنی ،حیلوفصیل کیردن ،کنتیرل و
درمان واکنش های پس آسیبی و افزایش بخشایش ویژگیهیای
گریزناپذیر کار کردن با مسئله پیمانشکنی زناشیویی بیرای زوج
درمانگران میباشد ( .)۲3به نظر مییرسید متغیرهیایی از قبییل
بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین از جمله متغیرهیایی اسیت
که در چگیونگی روابیط زوجهیا و افیزایش ییا کیاهش احتمیال
پیمان شکنی در آن میؤثر باشید ( .)11یکیی از عوامیل میؤثر در
پیمان شکنی زناشیویی کیه باعیر رضیایت زوجیین از یکیدیگر
میشود ،بخشودگی است( .)۲4بخشودگی را رها شدن از آسیب و
تلخی گذشته میدانند( .)۲5در یکی از تعاریف دیگر ،بخشیودگی
بهعنوان «تغییر میانفردی و اجتماعی مثبیت در مقابیل خطیایی
که در حوزه میانفردی قرار دارد» ،بیانشده است .این تعریف به
تغییراتی اطالق میشود که میتواند تنها دربرگیرنیده کاسیتن از
احساسات منفی یا دربرگیرنده کاهش احساسات منفی همیراه بیا
افزایش احساسات مثبت باشد؛ هر دو صورت این تغییر ،تغیییری
مثبت اجتمیاعی اسیت کیه هیدفش ایجیاد تعیامالت اجتمیاعی
مثبتتر است ( .)۲1بخشودگی ،متغیری مؤثر در حیل تعارضیات
زناشویی و افزایش رضایت زناشویی در نظر گرفته میشیود و در
روابط صمیمانه ،رشد همدلی را بین زوجها در پیی دارد .افیرادی
که قادر به بخشش همسر خود هستند به تقدس رابطه زناشیویی

مقدمه
خانواده بنیان اصلی جامعه در بسیاری از کشورها به حساب میی-
آید که همواره در معرض آسیبهیای جیدی قیرار دارد .یکیی از
آسیبهایی که ممکن است دامن گییر خیانوادههیا شیود ،خیانیت
زناشویی است( .)1خیانت ،یکی از تکان دهنده ترین پدییده هیا در
روابط زوج و خانوادهها و نیز یکی از رایجتیرین مشیکالت حیال
حاضر مییان زوجهیایی اسیت کیه بیه زوج درمیانگران مراجعیه
میکنند ( .)۲در تعریف و توصیف ماهیت خیانت ،متیون گذشیته
بر تعریف خیانت سنتی متمرکز بود و تعاریف اولیه از آن بر روابط
جنسی فرا زناشویی محدود میشد ( .)3بعیدها درگییری عیاطفی
هم بهعنوان خیانت شناخته شد و تعرییف آن بیه هیر شیکلی از
صمیمیت جنسی یا عاطفی با شخصی غیر از شریک اولیه ،تغییر
یافت( .)4از طرفی با ظهور و پیشرفت فناوری ،خیانتها تنهیا در
شکل سنتی خود باقی نمانده و به اشکال دیگیر هماننید خیانیت
اینترنت یی گسییترشیافتییهانیید( ،)1 ,5خیانییت اینترنت یی علی یرغم
تفاوتهایش ممکن است شباهتهایی بیا سیایر اشیکال خیانیت
داشته باشد و چالش متخصصان بالینی در ارائهی تعریف واحدی
کییه معنییای هییر دو نییو خیانییت را در بربگییرد ،وجییود دارد(.)3
درمانگران توافق دارند که پنهانکیاری ،ییک جنییدی ثابیت در
انوا مختلف خیانت از جمله خیانیت اینترنتیی مییباشید (.)9 ,1
بااینحال در تعریف خیانت اینترنتی هم مثل تعریف سایر اشکال
خیانت ،دامنهای از دیدگاهها وجود دارد( .)19دراینبیین ،یکیی از
تعاریف مطیرحشیده از خیانیت اینترنتیی ،آن را بیه سیهطبقیهی
جنسی ،عاطفی و هیرزه نگیاری تقسییم مییکنید( .)3عیدهای از
زوجین به اشتراکگذاری جنبههای شخصیی و عیاطفی شیریک
زندگی خود بیا دیگیران از طرییق اینترنیت را خیانیت محسیوب
م ییکننیید ،درحییالیکییه زوج یین دیگییری ،فقییط روابییط جنس یی
فرازناشویی از طریق اینترنت را خیانت تلقی میکنند ( .)11آمیار
پیمانشکنی زناشویی با توجه بیه تیأثیرات منفیی آن در جوامی
مختلف رو به افزایش و امری نگرانکننده است ( ۲9 .)1۲تیا 49
درصد میردان و  14تیا  ۲5زنیان حیداقل ییک بیار خیانیت بیه
همسرشان را گزارش کرده اند ( ،)14 ,13و  45درصید میردان و
 ۲1درصد زنان داشتن رابطه خیارج از ازدواج را تأییید مییکننید
( .)15براساس گزارشهای درمانگران خانواده و زوج درمانگرهیا،
در حدود  59درصد مردان ،زنان خود را فریب میدهنید و  39تیا
 49درصد زنان نیز این کار را با مردان خود انجام میدهند (.)11
البته به دلیل ماهیت پنهانی ،آمیار دقیقیی دربیاره مییزان شییو
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زوجها بهوجود آمده است( .)34مشیاوره هیجیانمیدار بیهعنیوان
واکنشی به فقدان مداخالت عهدشکنی زناشیویی موفقییتآمییز
ظهور یافت .جوهرۀ مشاوره هیجانمدار این است که به همسران
ناسازگار کمک میکند پاسی هیای هیجیانیشیان را دوبیاره بیه
جریان درآورند تا بتوانند به شیوههای جدیدی با یکیدیگر تعامیل
داشته باشند( .)35این نظریه براساس نظرییه سیسیتمی ،درمیان
انسان گیرا و تجربیی و نظرییه دلبسیتگی تیدوین شیده اسیت.
زوجدرمییانی هیجییانمییدار بییر عشییق بزرگسییالی ،سییبکهییای
دلبستگی و آشفتگی زوجین استوار است .تأکید این رویکیرد بیر
روش دلبستگیهای سازگارانه از راه مراقبیت ،حماییت و توجیه
متقابل برای نیازهای خود فرد و همسر است .هدف این است که
از طریق کمیک بیه همسیران بیرای دسترسیی پییداکیردن بیه
هیجانات اصلی و نیازهای زیربنایی واکنشهای خودحمیایتی در
روابط ،تعامالت را بازسازی کنند و در نتیجه چرخههای جدییدی
از درگیری رابطهای خلق شود .این رویکرد نتایج درمیانی مثبتیی
برابر با  39تا 33درصد را در بهبیودی مشیکالت زوج هیا نشیان
میدهد ( .)33 ,31گلدنبرگ در پژوهشی رویکرد هیجیانمیدار را
برای التیام آسیب های هیجانی زوجین بهکار برد .نتایج بهبیودی
درخورتییوجهی را در رضییایت زوجییی ،اعتمییاد و بخشییش نشییان
داد( .)39 ,31در پژوهش دیگری نشان داده شد با بررسی درمان
جراحتهای دلبستگی از طریق زوجدرمانی هیجانمدار میتوانید
جراحتهای دلبستگی زوجین را بهبود بخشد و باعر باال رفیتن
صمیمیت زناشویی شود(.)49
یکی دیگر مداخالتی که برای زنان مبتال به خیانت مجیازی
تدوین شده است بستهی مشاوره ای تعهدافزایی مییباشید .ایین
بسته مبتنی بر نظریهی زمینهای انگیزههای خیانت مجازی زنان
متأهل است .بستهی مشاوره تعهدافزایی ،افزایش تعهد خانوادگی
در بین زنان متاهل و کاهش میل به عهدشکنی را دربر میگیرد
و محورهای آن شامل شناخت هیجانات مثبت و منفی نسبت به
همسر ،علل هیجانات ایجاد شیده ،نقیش نیازهیا و نیازمنیدی در
ایجاد هیجانات زیربنایی ،معرفی شش نیاز خطرناک ،فهم اثر این
نیازها بر روابط زوج ،آموزش روش های صحی پاسیخگویی بیه
نیازها ،فهم اثر متقابل نیاز و هیجانان بر یکیدیگر ،درک تفیاوت
هیجان مثبت و منفی خطرناک و غیرخطرناک ،آشنایی بیا روش
های بهبود یکنواختی هیجانی و هیجانات منفی در زندگی زوجی
و کنار آمدن با تفاوتهای فردی میشود .در این بسته آموزشیی
منبی میورد اسیتفاده بییرای تجیارب هیجیانی مثبیت و منفیی و
یکنواختی هیجانی فنون زوجدرمانی گاتمن و نظریه هیجانمیدار

اعتقاد دارند و این توانایی بخشش همسیر بیه اسیتحکام بیشیتر
رابطه زناشویی مییانجامید( .)۲3بخشیودگی در ازدواج و روابیط
میتواند کیفیت مراقبت از یکدیگر ،ارتباط ،پرخاشگری ،دلزدگیی
و رضایت را پیشبینیی نمایید و همینیین همیدلی ،بخشیودگی
مردان و زنان را پیشبینی کند ( .)۲1همینین پیذیرش دوجانبیه
مسئولیت همسر آسیبدیده و همسر خاطی بیهعنیوان راهبیردی
مشییارکتی بییه بهبییود روابییط میییان زوجییین کمییک میییکنیید و
شفافسازی همسر خاطی عامل مهمی در تسری فرایند بخشش
است(.)۲1
کشف خیانت و بحران ناشیی از آن در صیورتی کیه خاتمیه
نیابد تأثیرات منفی بلند مدتی بهجا میگذارد .دلزدگی زناشویی از
مؤلفههایی است که بر اساس خیانت زناشویی در زوجیین ایجیاد
میشود( .)۲9دلزدگی زناشویی مجموعیه ای از عالییم خسیتگی
عاطفی ،جسمانی و روانی ،دلزدگی زناشویی را به وجود مییآورد
که پیامدهای غیرقابل جبرانیی را بیرای زوجیین بیه دنبیال دارد
( ،)39دلزدگی زناشویی حالت دردناک فرسودگی جسمی ،عاطفی
و روانی است .هنگامی این حالت پیش می آید که زوجین متوجه
میشیوند علییرغم تالششیان ،رابطیه آنهیا بیه زنیدگی گرمیی
نبخشیده و نخواهد بخشید .در ضمن فروپاشی رابطیه ،آگیاهی و
توجه نسبت به چیزهایی که به اندازه گذشیته خوشیایند نیسیتند،
افزایش یافته و دلزدگی آغاز میشود و در این مرحله اگر فعالیتی
برای جلوگیری از پیشرفت این روند صورت نپذیرد ،همه چییز از
بد به سیط بیدتر تنیزل میی یابید .دلزدگیی از انباشیته شیدن
سرخوردگیها و تنیدگیهای زنیدگی روزمیره بیه وجیود آمیده و
سبب فرسایش رابطه زوجین می شیود ( .)31بیه نظیر مییرسید
دلزدگی زناشویی می تواند متأثر از هیجاناتی باشید کیه افیراد در
برابر همسر خود تجربه میکنند( .)3۲پژوهشگران معتقد هسیتند
بااینکه تمامی ازدواجها بهنوعی تجربه دلزدگی را دارند ،بسییاری
از آنها با کیفییت ضیعیف ادامیه مییدهنید و زنیدگی متیأهلی
بیثباتی را تشکیل میدهند که به فروپاشی و عهدشکنی متمایل
است؛ همینین بهیقین با افکار و تصورات فراوانی درباره جیدایی
و سازگاری زناشویی ضعیف همراه است؛ لیذا باتوجیه بیه اینکیه
پیمانشکنی یکی از پدیدههیایی اسیت کیه زنیدگی زناشیویی را
بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد و در صورت نبود چارهاندیشیی و
درمان بهموق زمینه را برای طالق عیاطفی ییا رسیمی زوجیین
آماده میکند ،جا دارد مداخالت درمانی بهمنظور بررسی و درمان
بییهموقیی  ،انجییام شییود ( .)33امییروزه رویکردهییای گونییاگون
زوجدرمانی با هدف کاهش تعارضات و آشیفتگی ارتبیاطی مییان
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ورود به پژوهش شامل .1 :سن بین  ۲9تیا  45سیال .۲ ،حیداقل
یک سال زنیدگی مشیترک .3 ،همراهیی همسیران در جلسیات
آموزشی  .4شرکت آگاهانه و داوطلبانه در پژوهش و مالکهیای
خروج از پژوهش شامل .1 :غیبیت بییش از دو جلسیه  .۲انجیام
ندادن تکیالیف بیود .در نهاییت از بیین  53نفیر شیرکت کننیده
داوطلب  45نفر زن متاهل با تجربیه خیانیت مجیازی بیه شییوه
دردسترس انتخاب شدند .سپس به صورت تصادفی در سه گیروه
(آزمایش 15:نفر)( ،آزمایش 15 :نفر) و (گواه 15:نفر) قرار گرفتند
و پرسشنامههای دلزدگی زناشویی و بخشودگی را تکمیل کردنید
سپس یکی از گیروه هیای آزمیایش ،مشیاوره مبتنیی بیر بسیته
تعهیدافزایی را در  9جلسییه  99دقیقییهای دریافیت کییرد و گیروه
آزمایش دیگر آموزش زوجدرمانی هیجیان میدار در  9جلسیه 99
دقیقه دریافت کرد و گروه گواه هیچ گونه مشیاورهای را دریافیت
نکرد .پس ازآن در مرحله پسآزمون اعضای هیر سیه گیروه بیه
پرسشنامههای مذکور پاس دادند همینین پس از یکماه نیز بیه
عنوان پیگیری مجدد به پرسشنامههای پاس داده شید .الزم بیه
ذکر است که برای به دست آوردن اعتبار محتوای بسته مشاوره-
ای تعهدافزایی به منظور بررسی اعتبار محتوا و بودجهبندی زمان
در خصوص محتوا از هفت متخصص مشیاوره خیانواده خواسیته
شد تا روی یک طیف پنج درجهای محتوا و بودجهبندی زمیان را
بر اساس سواالت ارزیابی محتوا بررسی کنند ،سپس اعتبار محتوا
بر طبق نظر آنان به کمک ضریب  CVRبررسی شد و (= 9/91
 )CVRبه دست آمد که نشان از اعتبار محتوای این بسیته دارد
( .)51در اییین پییژوهش از دو پرسشیینامه بخشییودگی و دلزدگییی
زناشویی استفاده شد.
مقیاس بخشودگی بری فرردی :مقییاس بخشیودگی
بین فردی توسط احتشامزاده و همکیاران سیاخته شید( .)19ایین
پرسشنامه مشتمل بر  ۲5سوال  4گزینه ای میباشد که بر اساس
طیف لیکرت(هرگز= 1تا همیشه= )4نمیرهگیذاری شیده اسیت،
البته نمرهگذاری برای تعیدادی از سیواالت بیه شیکل معکیوس
انجام شده است .همینین این پرسشنامه دارای سه زیر مقییاس
میباشید .از ایین مقییاس ییک نمیره کلیی بیرای بخشیودگی
بینفردی و سه نمره برای خردهمقیاسهای آن به دست میآید.
بیشترین نمره برای کل مقیاس  199و کمترین نمیره  ۲5اسیت.
کسب نمره بیشتر در این مقیاس نشاندهنیده توانیایی بیشیتر در
بخشودن خطای دیگران اسیت .بیرای خیردهمقییاس اول یعنیی
ارتباط مجدد و کنترل انتقامجیویی کیه شیامل  1۲میاده اسیت،
بیشترین نمره  41و کمترین نمره  1۲است .کسب نمره بیشتر در

میباشد( .)41-41همینین برای آموزش شناخت افکار و رفتارها
و درک تفاوتها و پذیرش ارزشها از فنون نظریهی شیناختی و
رفتاری و معنادرمانی استفاده شده است( .)41 ,43برای محتیوای
کشف نیازمندیهای خطرناک و روش حل نیازها از فنون نظریه
راهحل محور و روان پویشی خانواده استفاده شده اسیت()59 ,49
و در نهایت برای تهیه محتوای آموزشی مهارتهای بین فیردی
و پذیرش خود از نظریههای بیوئن و مینیوچین و اکیت اسیتفاده
شده است( .)51میرور پیشیینه پژوشیی نشیان داد در ارتبیاط بیا
موض یو خیانییت زناشییویی مییداخالت گونییاگونی انجییامگرفتییه
است( .)59-5۲اما با توجه به اینکه بخش بزرگی از محتواهیای
آموزشی موجود در کشور برگرفته از منیاب غییر ایرانیی اسیت و
نمیتوان نتایج پژوهشها و محتواهای آموزشیی انجیام شیده در
خارج از کشور را به طور کامل به خانوادههای ایرانی تعمییم داد،
برای دستیابی به این مقصود الزم است ییک مداخلیه مناسیب و
متناسییب بییا فرهنیین ایرانییی تییدوین گییردد .همینییین اکثییر
پژوهشهای انجام شده مسیئله خیانیت را بیه صیورت گسیترده
موردبررسی قرار داده اند و در زمینه خیانت مجازی فقر پژوهشی
قابل مالحظیهای وجیود دارد .از طیرف دیگیر بیشیتر تحقیقیات
انجام شده بر روی زنانی که زخیم خیورده ییا اصیطالحا قربیانی
خیانت همسر خویش شده اند انجیام شیده اسیت و وجیه تمیایز
پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین در این مورد است که ایین
مطالعه بر روی زنانی که خیود تجربیه خیانیت مجیازی داشیتند
تمرکز کرده است .بر این اساس مطالعه حاضر در پی پاسی بیه
این سواالت است که مشاوره مبتنی بیر بسیتهی تعهیدافزایی در
مقایسه با روش زوجدرمانی هیجان مدار تا چه میزان می تواند بر
روی دلزدگیی زناشیویی و بخشیودگی زنیان مبیتال بیه خیانیت
مجازی تأثیر داشته باشد؟
مواد و روشها
این پژوهش از نو پژوهشهای کیاربردی و نیمیه آزمایشیی بیا
طرح پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه آزمیایش و ییک گیروه
گواه به همراه آزمون پیگیری بود .جامعه آماری ایین پیژوهش را
تمامی زنان شهر اصفهان با تجربه خیانت مجازی که بیه مراکیز
مشاوره شیهر اصیفهان مراجعیه کیرده بودنید ...در سیال 1391
تشکیل دادند .ابتدا شرکتکنندگان داوطلب از طریق مشیاوران و
درمانگران خانواده به پژوهشگر معرفی شده سپس موردبررسی و
انتخاب بر اساس مالکهای شمول قیرار گرفتنید .میالکهیای
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این خردهمقیاس نشاندهنده توانایی خوب فیرد بیرای برقیراری
ارتباط مجدد با فرد خاطی و کمبودن میل بیه انتقیام-جیویی در
برابر خطاهای دیگران است .برای خردهمقیاس دوم یعنی کنترل
رنجش که دارای  1ماده است و بیشیترین نمیره  ۲4و کمتیرین
نمره  1است ،کسانی که نمره بیشتری کسب میکنند ،قیادر بیه
کنترل رنجش خود هستند و کمتر به نشخوار افکیار مربیوط بیه
قربانیبودن خود میپردازند .برای خردهمقیاس سوم یعنیی درک
واق بینانه که دارای  3ماده است ،بیشترین نمیره  ۲1و کمتیرین
نمییره  3اسییت .کسییب نمییره بیشییتر در اییین خییرده-مقیییاس
نشاندهنده توانایی درک ویژگیهای انسانی و شرایط وقو خطا
است( .)19پایایی محاسبهشده برای مقیاس بخشودگی بینفردی
از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  9/19و بیرای خیرده-
مقیاسها با استفاده از روش آلفیای کرونبیاخ بیهترتییب بیرای
خردهمقیاس ارتباط مجدد و کنترل انتقیامجیویی  ،9/33خیرده-
مقیاس کنترل رنجش  9/11و برای خردهمقیاس درک واق بینانه
 9/53محاسبه شده است؛ همینین ازطریق روش بازآزمایی برای
کل مقیاس  9/31و برای خردهمقیاسهای ارتباط مجدد و کنترل
انتقامجویی  ،9/31کنترل رنجش  9/11و درک واق بینانه 9/51
محاسبه شده است(.)19
مقیاس دلادگی زنا ویی :مقییاس دلزدگیی زناشیویی
برای اندازهگیری میزان دلزدگیی زوجیین توسیط پیاینز طراحیی
شد( .)11ایین مقییاس دارای  ۲1میاده مشیتمل بیر سیه مؤلفیه
جسمی ،عیاطفی و روانیی اسیت .طییف پاسیخگویی آن از نیو
لیکرت  3درجهای میباشید( .هرگیز )1:و (همیشیه .)3:سیط 1
معرف عدم تجربه و سط  3معرف تجربه زیاد عبارت مورد نظر
میییباشیید 13 .مییاده مقیییاس شییامل عبییارتهییای منفییی
(مثل:خستگی ،نیاراحتی و بییارزشبیودن) و  4میاده آن شیامل
عبارات مثبت (مثیل :خوشیحال بیودن و پرانیر ی بیودن) اسیت.
عبارات منفی بیهصیورت مسیتقیم و عبیارات مثبیت بیهصیورت
معکوس نمرهگذاری میشوند .بیشیترین امتییاز در کیل مقییاس
 143و کمتییرین  ۲1اسییت .در هریییک از مؤلفییههییای مقیییاس،
بیشترین امتیاز  49و کمترین امتیاز  3است .نمره بیشیتر در ایین
مقیاس ،دلزدگی بیشتر را نشیان مییدهید( .)11ضیریب پاییایی
مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی ،برای ییک دوره ییکماهیه
 ،9/19برای دوره دوماهه  9/31و بیرای دوره چهارماهیه  9/11و
ضریب آلفای کرونباخ آن را بین 9٫91تا 9٫93گزارش شده است.
همینین همسانی درونی بیین متغیرهیا در دامنیه 9٫14تیا9٫99

است( .)1۲در ایران ،ضریب آلفای کرونباخ در نمونیه ۲49نفیری
شامل  1۲9پرستار و  1۲9معلم 9٫11 ،محاسبه شده است(.)13
شرح جلسات بستهی مشاوره مبتنی بیر تعهیدافزایی( )51بیر
روی زنان مبتال به خیانت مجازی به شرح زیر میباشد.
جلسهاول :آشنایی و برقراری ارتباط ،معرفیی دوره و اهیداف
آن ،بیان انتظارات و اعتمادسازی .توضی تجارب هیجانی بیرای
مراج یا زوجین ،کمک به مراج برای شناخت خیود درزمینیهی
افکار و رفتارهایی که در همسر احساس تجربه میکننید ،تمرکیز
بر تجربه یکنواختی هیجانی به عنوان زیرسیاز هیجانیات منفیی
عامل مهم در کاهش ویژگیهای مثبت خانوادگی.
جلسه دوم :کمک به مراج برای شیناخت خیود درزمینیهی
افکار و رفتارهایی که در همسر احساس تجربه میکننید تعرییف
نیازمندی و باورهای غلط به عنوان عامل مهیم در شیکلگییری
هیجانات منفی نسبت به همسر ،کشف انوا روشهای فرد برای
رف  1نیازمندی خطرناک.
جلسه سوم :تمرکز بر تجربه یکنواختی هیجیانی بیه عنیوان
زیرساز هیجانات منفی عامل مهم در کاهش ویژگیهیای مثبیت
خانوادگی ،مراج یا زوجین اثر نیازمنیدی را بیر روابیط زوجیی و
خانواده بفهمند ،کشف و مرور شیوههای صحی پاسیخگویی بیه
نیازها به مراج یا زوجین.
جلسه چهارم :تعریف نیازمندی و باورهای غلیط بیه عنیوان
عامل مهم در شکل گیری هیجانیات منفیی نسیبت بیه همسیر،
کشف و فهم شیوههای صحی رف نیازها و کیاهش نیازمنیدی،
توضی اثیر متقابیل نیازمنیدی بیر تجیارب هیجیانی و تجیارب
هیجانی بر نیازمندی -تجربه هیجانی منفی.
جلسه پینجم :کشیف انیوا روش هیای فیرد بیرای رفی 1
نیازمندی خطرناک ،درک تفاوت هیجانهای مثبت و خطرنیاک،
هیجان مثبت غیر خطرناک ،همینین درک تفاوت هیجیانهیای
منفی خطرناک با هیجانهای منفی غیر خطرناک ،کشیف شییوه
هییای تحمییل یکنییواختی هیجییانی و ی یا درد هیجییانی ناش یی از
هیجانات منفی در موفقیت خانواده.
جلسه ششم :مراج یا زوجیین اثیر نیازمنیدی را بیر روابیط
زوجی و خانواده بفهمند ،توضی گام به گام موقعیت در میدیریت
یکنواختی هیجانی و هیجانات منفی پیس از گیام اول پیذیرش،
توضی گام به گام موفقییت در میدیریت یکنیواختی هیجیانی و
هیجانات منفی قبل از دو گام پذیرش و بهترین کار.
جلسه هفتم :کشف و مرور شیوه های صحی پاسخگویی به
نیازها به مراجی ییا زوجیین ،توضیی گیام چهیارم موفقییت در
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از خود که طرح و انکار شده؛ بررسی عوامیل مربیوط بیه رابطیه
زناشویی در خیانت زناشویی؛ تمرکز بر صمیمیت زناشویی زوجین
و مؤلفههای آن؛ آگاهی از میزان صیمیمیت زناشیویی زوجیین و
کسب مهارتهای الزم؛ بازخورد و ارائه تکلیف.
جلسه ششم :افزایش پذیرش هر یک از زوجیین نسیبت بیه
تجربه ،خالصه سازی جلسه قبل و بررسی تکلییف جلسیه قبیل؛
افزایش پذیرش هر یک از زوجیین از تجربیه زوج دیگیر؛ بیازگو
کردن عالیم دلزدگی از طرف درمیانگر و بررسیی آن در رابطیه
زوجین؛ احساس نزدیکی با هیجانات طرد شده.
جلسه هفتم :تسهیل ابراز نیازها و خواستهها بیرای بازسیازی
تعامل بر اساس درک جدید و خلق روییدادهای پیونید دهنیده و
اگاهی از احساسات و هیجانات یکدیگر ،خالصهسازی جلسه قبل
و بررسی تکلیف جلسه قبل؛ تسهیل ابیراز نیازهیا و خواسیتههیا؛
خلق رویدادهای پیوند دهنده ،بازخورد و تکلیف.
جلسه هشتم :تسهیل ظهور راهحلهای جدید بیه مشیکالت
قدیمی ،خالصهسازی جلسه قبل و بررسی تکلییف جلسیه قبیل؛
ایجاد راهحلهای جدید به مشکالت قیدیمی؛ زوجیین بیه دلییل
فضای ایمن و قابل اعتمادی که ایجاد شده به کشف راهحلهای
تازه میپردازند و از نظر هیجانی با هم درگیر میشوند و آرامآرام
برای بخشیدن آماده میشوند؛ بازخورد ،ارائه تکلیف.
جلسه نهم -1 :تحکیم جایگاهها و چرخههیای جدیید رفتیار
دلبستگی و خاتمه دادن به درمان خالصییهسییازی جلسییه قبییل و
بررسی تکلیف جلسه قبل؛ درمانگر پیشرفتهای زوجین را میرور
و از طریق برجسته ساختن چرخههای تعادلی مثبت و مقایسه آن
با چرخههای ناکارساز قبلی این پیشرفتها را یادآوری مییکنید،
حمایت از توانمندیهای زوجین برای تداوم تغییر است؛ بررسیی
اظهارنظر زوجها در میزان دستیابی به اهداف تعیینشده؛ مرور بر
مداخالت صیورت گرفتیه ،جمی بنیدی؛ خاتمیه درمیان ،اجیرای
پیشآزمونها ،تعیین زمان مرحله پیگیری.
این پژوهش برخی اصول اخالقی از جملیه ارائیه اطالعیاتی
کتبی درباره پژوهش به شرکتکنندگان ،دادن اطمینان خاطر بیه
افراد درباره رعایت محرمانیه بیودن اطالعیات بیهدسیتآمیده و
استفاده از آن فقط در امور پژوهشی ،داوطلبانه بودن مشارکت در
مطالعه و عدم ثبت نام و نام خانوادگی ایشان به منظیور رعاییت
حییریم خصوصییی ،حییق خییروج از مطالعییه ،ب یدون ضییرر بییودن
مداخالت درمانی ،پاس به سواالت و در اختیار قیرار دادن نتیایج
در صورت تمایل به شرکتکنندگان و ارائه جلسیات مداخلیه بیه
صورت فشرده به شرکتکننیدگان گیروه کنتیرل بعید از اجیرای

مدیریت یکنواختی هیجانات منفیی پیس از گیامهیای پیذیرش،
بهترین کار و تعدیل استانداردها ،معرفی مقایسه کردن به عنوان
یک مان مهم پایبندی به ارزشهای خانوادگی.
جلسه هشتم :کشف و فهم شیوه های صحی رفی نیازهیا و
کاهش نیازمندی ،معرفی نقش الگوها در شکلگیری ارزشهیا و
نحوهی روبهرویی با یکنواختی و درد هیجانی ،بیان اهمیت وجود
تفاوت بین زوجین ،آشنایی با نحوهی کنار آمدن یا تفاوتها.
جلسه نهم :توضی اثر متقابل نیازمندی بر تجارب هیجانی و
تجارب هیجانی بر نیازمندی ،آشنایی با اینکه همیهی مسیئولیت
رف نیازها به عهیده ی همسیرم نیسیت ،آشینایی بیاارزشهیای
خانوادگی و اخالقی و یافتن معنا برای رف نیازها.
محتوای مشاوره ای جلسات زوجدرمانی هیجانمدار ( )14بیر
روی زنان مبتال به خیانت مجازی به شرح زیر میباشد.
جلسه اول :بیان قواعید ،اهیداف و تعیداد جلسیات و بسیتن
قرارداد درمیانی؛ اجیرای پییشآزمیون (پرسشینامهی صیمیمیت
زناشویی ،دلزدگی زناشویی ،تجربه هیجانی نسیبت بیه همسیر و
بخشودگی) .ایجاد رابطه حسنه در بین اعضا.
جلسییه دوم :ایجییاد رابطییه درمییانی ،تبیییین و ارائییه رویکییرد
هیجانمدار؛ ایجاد رابطه درمانی؛ ایجاد احساس امنیت؛ حماییت،
درک شدن و پذیرفتن به وسیله درمانگر از طرف زوج؛ بازخورد و
تکلیف.
جلسه سوم :بررسی رویداد اتفیاق افتیاده (خیانیت زناشیویی)
خالصهسازی جلسه قبل و بررسی تکلیف جلسیه قبیل ،بحیر و
گفتگو در مورد رویداد اتفاق افتاده؛ تشیویق همسیر آسییبدییده
برای توصیف رویداد رخ داده و بیان احساسات خود در مورد ایین
رویداد؛ تشویق همسر فرد برای انکار نکردن احساسات همسیر و
دست کم نگرفتن موضو ؛ بازخورد و تکلیف.
جلسه چهیارم :بررسیی تیأثیر خیانیت زناشیویی دلبسیتگی،
خالصهسازی جلسه قبل و بررسی تکلیف جلسه قبل؛ بحر تأثیر
خیانت زناشویی بر دلبستگی ایمن توسط درمانگر ،شیرح روییداد
اتفاق افتاده توسط همسری که مرتکیب خیانیت زناشیویی شیده
است؛ تشویق برای ابراز یکپارچه و کامل جراحت و آسیبدییده؛
دسترسی بیه هیجانیات دلبسیتگی؛ محیور زیربنیایی ناشیناخته؛
بازخورد و تکلیف.
جلسه پنجم :قاببندی مجیدد مشیکل بیر اسیاس نیازهیای
دلبستگی و هیجانات زیربنیایی چرخیه کیه بیا آن همیراه اسیت
خالصهسازی جلسه قبل و بررسی تکلیف جلسه قبل؛ قاببنیدی
مجدد مشکل؛ افزایش آشنایی با نیازهای دلبستگی و جنبههیایی
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گروه آزمایش یک ،دو و کنتیرل بیه ترتییب ،)P=9/11( 9/951
 )P=9/354( 9/931و  )P=9/143( 9/91۲و برای پیس آزمیون
بخشودگی در سه گروه آزمیایش ییک ،دو و کنتیرل بیه ترتییب
 )P=9/31( ،9/94 ،)P=9/413( 9/943و  )P=9/93( 191بود و
برای مرحله پیگیری بخشودگی در سه گروه آزمایش ییک ،دو و
کنتیرل بیه ترتیییب  )P=334( 9/939 ،)P=9/53( 9/95و 9/91
( )P=9/994بود که نشان می دهد نمرات دلزدگی و بخشیودگی
در هر سه گروه نرمال است و این پیشفرض اسیتفاده از آزمیون
تحلیل واریانس با اندازههیای تکیراری رعاییت شیده اسیت .بیه
منظور بررسی پیشفرض برابری وارییانس هیا از آزمیون لیوین
استفاده شد .نتایج آن برای پیشآزمون ،پیسآزمیون و پیگییری
دلزدگیییی زناشیییویی بیییه ترتییییب 1/139 ،)P=9/159( 9/4۲۲
( )P=9/3۲9و  )P=9/۲59( 1/393و بیییرای پییییشآزمیییون،
پسآزمون و پیگیری بخشودگی به ترتییب ،)P=9/115( ۲/491
 )P=9/۲95( 1/159و  )P=9/119( ۲/433بود کیه نشیان میی
دهد واریانس دلزدگی زناشویی و بخشودگی با هم تفاوت معنادار
ندارد و این پیشفیرض اسیتفاده از آزمیون تحلییل وارییانس بیا
اندازه های تکراری رعایت شده است .به منظور بررسیی برابیری
واریانس متغیر وابسته از آزمون باکس استفاده شید .نتیجیه ایین
آزمییون بییرای دلزدگییی زناشییویی  )P=9/154( 4/3۲و بییرای
بخشودگی  )P=9/۲1۲( 4/99بود کیه نشیان میی دهید تفیاوت
واریانس دلزدگیی زناشیویی و بخشیودگی گیروههیا در سیه بیار
اندازهگیری غیر معنادار است و این پیشفرض استفاده از آزمیون
تحلیل واریانس با اندازههای تکیراری نییز رعاییت شیده اسیت.
همینین ،به منظور برابیری وارییانس نمیرات متغییر وابسیته در
گروهها در سه مرحله اندازهگیری درکل از آزمون ماچلی اسیتفاده
شد کیه نتیجیه آن بیرای دلزدگیی  )P=9/11۲( 9/149و بیرای
بخشییودگی  )P=9/955( 9/931بییود کییه نشییان میییدهیید کییه
واریانس متغیرهای وابسته در سه مرحله در کیل بیا هیم تفیاوت
معناداری نیدارد و ایین پییشفیرض اسیتفاده از آزمیون تحلییل
واریانس با اندازه های تکراری رعاییت شیده اسیت؛ بنیابراین ،از
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکیرر بیه منظیور بررسیی
تغییرات هر آزمودنی در سه مرحله پییشآزمیون ،پیسآزمیون و
پیگیییری اسییتفاده شیید .در جییدول  1نتییایج تحلیییل واریییانس
اندازههای مکرر دلزدگی زناشویی و بخشودگی بر حسب گروههیا
نشان داده شدهاست.

مرحله پیگیری را رعایت نمود .افزون بر این این پژوهش با کید
اخالق به شماره  IR.IAU.KHUISF.REC.1398.015در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به ثبیت رسییده
است .در این پژوهش از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معییار)
و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی
 )LSDو نرم افزار  SPSSنسخه  ۲4استفاده شد.
یافتهها
در این پژوهش  45زن مبتال به خیانت زناشیویی در سیه گیروه
گواه ،آزمایش  1و آزمایش  ۲شرکت داشتند کیه مییانگین سین
گروه گواه ( ۲3/99با انحراف معیار  ،)1/31مییانگین سین گیروه
آزمایش یک (تعهدافزایی) ( )39/33برابیر بیا (بیا انحیراف معییار
 )5/11و میانگین سن گروه آزمایش دو (هیجان میدار) برابیر بیا
( ۲1/49با انحراف معیار  )4/41بیود .همینیین ،مییانگین میدت
ازدواج گروه گواه ( 5/44با انحراف معیار  ،)۲/45مییانگین میدت
ازدواج گروه آزمایش یک برابر با ( 1/93با انحراف معییار )3/19
و میانگین مدت ازدواج گروه آزمایش دو (هیجان مدار) برابیر بیا
( 1/39با انحراف معیار  )4/9۲بیود .مییانگین سیط تحصییالت
گییروه گییواه ( ۲/55بییا انحییراف معیییار  ،)9/3۲میییانگین سییط
تحصیالت گروه آزمایش یک برابر بیا ( ۲/93بیا انحیراف معییار
 ،)9/39میانگین سط تحصیالت گروه آزمایش دو برابر با ۲/39
(با انحراف معیار  )1/93بود.
در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات هر آزمودنی در هر
گروه طی زمان (از پیشآزمیون تیا پیگییری) از آزمیون تحلییل
واریانس با اندازهگیری مکرر تکراری استفاده شد؛ بنابراین ،جهت
کاربرد این روش آماری به بررسی پیش فرضهیای آن پرداختیه
شد .جهت بررسی نرمال بودن نمرات دادههیا از آزمیون شیاپیرو
ویلک استفاده شد .نتایج برای پیشآزمون دلزدگیی زناشیویی در
سییه گییروه آزمییایش یییک ،دو و کنتییرل بییه ترتیییب 9/911
( )P=9/915( 9/193 ،)P=9/131و  )P=9/991( 9/915و برای
پسآزمون  139دلزدگی زناشویی در سه گروه آزمایش یک ،دو و
کنتییرل بییه ترتیییب  )P=9/933( 9/194 ،)P=9/99۲( 9/199و
 )P=9/993( 9/913و پسآزمون مرحله پیگیری بیرای دلزدگیی
زناشویی در سه گروه آزمایش یک ،دو و کنترل به ترتیب 9/911
( )P=9/991( 9/9 ،)P=9/139و  )P=9/995( 9/911بییییییود.
همینین ،نتایج این آزمون برای پیشآزمون بخشیودگی در سیه
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دلزدگی زناشویی

بخشودگی

متغیرها
عامل (1زمان)
درون آزمودنیها عامل *1گروه
خطا
گروه
بین آزمودنیها
عامل (1زمان)
درون آزمودنیها عامل *1گروه
خطا
گروه
بین آزمودنیها
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SS

df

MS

F

p

1995/333
541/915
194/131
11351/394
1314/1۲1
999/۲34
۲39/۲13
91۲1/۲33

1
۲
4۲
۲
1
۲
4۲
۲

1995/333
۲9۲/493
4/1۲3
5135/15۲
1314/1۲1
495/133
5/413
4913/119

۲13/451
13/۲15

9/999
9/999

مجذور اتا
9/131
9/351

توان آزمون
1/999
1/999

1۲/193
۲41/994
99/31۲

9/999
9/999
9/999

9/313
9/151
9/111

9/993
1/999
1/999

43/311

9/999

9/194

1/999

جدول  .2نتایج تحلیل مزمون  LSDبه منظور مقایسه تفاوت میانگی گروهها در دلادگی زنا ویی و بخشودگی
کران پایین
تفاوت میانگین
گروه
متغیرها
p
SD
*
-۲۲/531
9/995
4/541
-13/499
گروه بسته مشاوره مبتنی بر تعهدافزایی -روش هیجانمدار
-31/419
9/999
4/541
*-۲۲/311
گروه بسته مشاوره مبتنی بر تعهدافزایی-گروه کنترل
دلزدگی زناشویی
-119/919
9/953
4/541
-1/911
مشاوره به روش هیجان مدار-گروه کنترل
*
9/1۲3
9/999
۲/139
13/444
گروه بسته مشاوره مبتنی بر تعهدافزایی -روش هیجانمدار
11/۲11
9/999
۲/139
*۲9/531
گروه بسته مشاوره مبتنی بر تعهدافزایی -گروه کنترل
بخشودگی
*
۲/111
9/99۲
۲/139
3/133
مشاوره به روش هیجان مدار-گروه کنترل

کران باال
-4/۲۲۲
-13/134
9/۲11
13/31۲
۲4/195
11/459

راستین ) (HSDاست .آزمون حداقل تفاوت معنییدار )(LSD

همان طوری کیه در جیدول  1مشیخص اسیت ،بیر حسیب
نمرات حاصل از (گروهها) اثر اصلی عامل زمان برای متغیرهیای
دلزدگی زناشویی و بخشودگی معنادار میباشد؛ به عبارت دیگیر،
میییانگینهییای بییرآورده شییدهی نمییرات دلزدگییی زناشییویی و
بخشودگی از مرحلیه پییشآزمیون بیه مرحلیهی پیسآزمیون و
پیگیری در کل ،تفاوت معناداری را نشان میدهد ( .)p>9/95اثر
اصلی عامل عضویت گروهی (گروه ها) برای متغیرهای دلزدگیی
زناشویی و بخشودگی معنادار بیه دسیت آمید .بیدین معنیی کیه
گروههای پژوهشی در مجمو  ،از نظر نمرات دلزدگی زناشویی و
بخشودگی تفاوت معناداری را نشان میدهید ( .)p>9/95تعامیل
عامل زمان و عضویت گروهیی (شیرایط پژوهشیی) بیرای تمیام
متغیرهای از نظر آماری معنادار به دست آمد؛ بیه عبیارت دیگیر،
روند تغییرات نمرات متغیرها از پیشآزمون به پسآزمون در بیین
گروهها تفیاوت معنیاداری داشیته اسیت ( .)p>9/95بیه منظیور
مشخص شدن تفیاوت بیین گیروههیا از آزمیون تعقیبیی LSD
استفاده شد .ایین آزمیون یکیی از قیدیمی تیرین و قیوی تیرین
آزمونها برای مقایسه پس از تجربه است .درصورتی کیه تعیداد
میانگینها از سه تا بیشتر نباشد ،بهتر است از این آزمون استفاده
شود؛ اما اگر میانگینهای مورد مقایسه بیش از سه میورد باشید،
بهتر است سایر آزمونها مورد استفاده قرار گیرد .آزمون حیداقل
تفاوت معنیدار ) (LSDبسیار مشیابه آزمیون تفیاوت معنییدار

از روش مرسیییوم تفیییاوت معنیییادار راسیییتین  HSDروش
سخت گیرانهتری است ( .)15این آزمیون مناسیب تیرین آزمیون
است و با دقت و توان باال تفاوت میانگین بین سیه گیروه و نییز
جهت تفاوت را از طریق عالمیتهیای حید بیاال و پیایین خیود
تشخیص میدهد ( .)11برای اجرای این آزمون توجه به دو نکته
دارای اهمیت است؛ اول آنکیه ایین آزمیون بهتیر اسیت زمیانی
استفاده شود که مقدار  Fدر جدول آنالیز واریانسی معنیدار شیده
باشد و دوم تعداد گیروه هیا زییاد نباشید .کیارمر و اسوانسین در
مطالعهای که در مورد تعدادی از روش های مقایسهای چندگانیه
انجام دادند ،اعالم کردند که روش بسییار میؤثری بیرای نشیان
دادن اختالفهای واقعی میانگینها میباشد ،مشروط بیر اینکیه
تنها پس از معنیدار بودن آزمون  Fتجزیه واریانس استفاده شود
( .)13الزم به ذکر است کیه آزمیون بیونفرونی تیوان انیدکی در
قابلیت تشخیص تفاوت و تمایز بین گیروه هیا دارا اسیت؛ یعنیی
تفاوت باید بسیار آشکار و چشمگیر باشد تیا بتیوان توسیط ایین
آزمون ،معناداری تفاوت بین گروه های مستقل را تأیید نمود .این
دلیلی محکم بر محافظهکار بودن این آزمون است .البته به دلیل
انعطاف باال و سادگی محاسبات در دسیته آزمیونهیای تعقیبیی
متداول قرار میگیرد .)15( .جدول  ۲نتایج این تحلییل را نشیان
میدهد.
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زوجدرمانی هیجان مدار موثرتر است .با توجه بیه معنیادار شیدن
نتایج آزمون اندازه های مکرر ،از طریق پیسآزمیون ،آزمیون - t
زوجی به منظور مقایسه زوجی نمرات میانگین متغیرهای وابسته
در سه مرحله زمانی (پییشآزمیون ،پیسآزمیون و پیگییری) بیه
تفکیک هر یک از سه رویکرد (کنترل ،هیجیانمیدار و بسیتهی
تعهد افزایی) انجام شد که نتایج آن در جیدول  3گیزارش شیده
است.

مطابق بیا یافتیه هیای گیزارش شیده در جیدول  ،۲تفیاوت
میانگین متغیرهای دلزدگیی زناشیویی و بخشیودگی بیین گیروه
آزمییایش روش بسییته مشییاوره زناشییویی برگرفتییه از نظریییه
تعهدافزایی بیا گیروه آزمیایش روش زوجدرمیانی هیجیان میدار
معنادار است .در نتیجیه تغیییرات مییانگین دلزدگیی زناشیویی و
بخشییودگی در گییروه آزمییایش روش بسییته تعهییدافزایی دال بییر
اثربخشی بیشتر این روش نسبت به سایر گروههاست .در نتیجیه
میییتییوان گفییت روش بسییته تعهییدافزایی در مقایسییه بییا روش

جدول  .3نتایج مقایسه مزمون - tزوجی نمرات میانگی متغیرهای وابسته در سه مرحله زمانی
خطای استاندارد
تفاوت میانگین
مراحل زمانی
گروهها
متغیرهای وابسته
p
9/14
9/33
-9/93
پیشآزمون  .پسآزمون
9/1۲
-1/94
-9/۲9
پیشآزمون .-پیگیری
کنترل
9/51
-9/14
-9/13
پسآزمون -پیگیری
9/99
9/11
1۲/33
پیشآزمون  .پسآزمون
9/99
9/11
1۲/49
پیشآزمون .-پیگیری
هیجان مدار
بخشودگی
9/3۲
-9/3۲
9/93
پسآزمون -پیگیری
9/99
۲3/41
۲1/13
پیشآزمون  .پسآزمون
9/99
۲3/45
۲1/13
پیشآزمون .-پیگیری
تعهد افزایی
1/99
-9/59
9/99
پسآزمون -پیگیری
9/11
-9/1۲
9/۲3
پیشآزمون  .پسآزمون
9/۲4
-9/۲5
9/33
پیشآزمون .-پیگیری
کنترل
9/3۲
-9/3۲
9/93
پسآزمون -پیگیری
9/99
-11/14
-13/33
پیشآزمون  .پسآزمون
9/۲۲
-11/۲5
-13/19
پیشآزمون .-پیگیری
هیجان مدار
دلزدگی زناشویی
9/59
-9/۲1
9/13
پسآزمون -پیگیری
9/99
-۲5/15
-۲1/99
پیشآزمون  .پسآزمون
9/99
-۲5/34
-۲9/93
پیشآزمون .-پیگیری
تعهد افزایی
9/3۲
-9/33
9/93
پسآزمون -پیگیری

متاثر از مداخله درمانی بر اثر گذشت زمان دارد و سط معناداری
در رویکرد کنترل در مقایسه دوبه دو در سه گیروه بیرای هیر دو
متغیر بخشودگی و دلزدگی تفاوت معناداری نداشت.

مطابق با یافتههای گزارش شده در جدول  3سط معناداری
در رویکرد هیجیانمیدار در مقایسیه گیروه هیای پیسآزمیون و
پیگیری نسبت به پیشآزمون برای هیر دو متغییر بخشیودگی و
دلزدگییی تفییاوت معنییاداری داشییته اسییت ( .)p>9/95بطوریکییه
افزایش بخشودگی و کاهش دلزدگی را نتیجه می دهد .همینین
سط معناداری در رویکرد تعهدافزایی نیز در مقایسه گروه هیای
پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمیون بیرای هیر دو متغییر
بخشودگی و دلزدگی تفاوت معناداری داشیته اسیت (.)p>9/95
بطوریکه افزایش بخشودگی و کاهش دلزدگی را نتیجه می دهید
و در مقایسه با رویکرد هیجان تفیاوت بیشیتری قابیل مشیاهده
است .به طور کلی نتایج گروه پیگیری نشیان از پاییداری نتیایج

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بسته مشاوره مبتنی بر

تعهدافزایی و روش زوجدرمانی هیجان مدار بر بخشودگی و
دلزدگی زناشویی در زنان متأهل مبتال به خیانت مجازی انجام
شد .اولین نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که بسته تعهد افزایی
و روش هیجان مدار بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش
بخشودگی در زنان مبتال به خیانت زناشویی مجازی تاثیر
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است( .)3۲نتیجه بعدی پژوهش نشان داد که روش هیجان مدار
بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش بخشودگی زنان مبیتال بیه
خیانت زناشویی تیاثیر معنییدار و پاییداری دارد .ایین نتیجیه بیا
یافته های پژوهش های قبلی( )34 ,33 ,54 ,35 ,۲4همسو است.
به طور کلی نتایج پژوهشهای مذکور و پیژوهش حاضیر نشیان
می دهد که به طور کلی نتایج پژوهشهیای میذکور و پیژوهش
حاضر نشان می دهد که درمان هیجان مدار موجب تغییراتیی در
پردازش و درک هیجانات ،پذیرش هیجانات خود ،درک هیجانات
و نیازهای خود و همسیر و بخشیش و تغیییر الگوهیای تعیاملی
زوجین می شود .زوجدرمانی هیجانمدار خیانت زناشویی را نوعی
جراحت دلبسیتگی در ارتبیاط مییدانید .جراحیت دلبسیتگی بیه
رخدادی حییاتی برمییگیردد کیه ضیمن آن همسیر درمیییابید
نمیتواند روی طرف مقابل حساب کند .جراحتهیای دلبسیتگی
بهعنوان تخطیهای صورتگرفته از پیوند انسانی در نظر گرفتیه
میشوند که به شکل ترکشدگیها و خیانت در مواقی بحرانیی
بروز مییابند؛ آنگاه این تخطیها موجب ایجاد یا تشیدید نیاامنی
در یک پیوند دلبستگی میشوند ( .)35برنامه غنییسیازی ازدواج
هیجانمدار در جلسات پایانی خود به بخشش آسیبهیا و زخیم-
های دلبستگی میپردازد .در واقی بیا آشکارسیازی هیجانیات و
نیازهای دلبستگی در طی جلسات و پاس گویی شریک صیمیمی
به نیازها و ابراز پشیمانی و تقاضای بخشیش ،موجبیات کیاهش
دلزدگی زناشویی ( ،)35بخشش و ایجیاد مجیدد پیونید هیجیانی
میشود ( .)31به عبارت دیگر ،همسر آسیبزننده با در دسیترس
بودن و پاسخگو بودن واکنش نشان میدهد که این امر موجیب
ایجاد درک و تفاهم بین زوجیین مییشیود و پیذیرش اشیتباه و
بخشش میشود ( .)14هدف عمده این رویکرد این است که بیه
زوجین کمک کند تا نیازها و گرایشهای اصیلی و نگرانییهیای
دلبستگی یکدیگر را شناسایی کرده و ابراز کننید ( .)33در واقی ،
این الگو درمانی پیوندهای بسیار محکمیی مییان زوجیین ایجیاد
میکند که در آن هر دو زوجیی قیدری از نظیر هیجیانی درگییر
نیازهای یکدیگر میشوند و به نیازهای یکدیگر پاس مییدهنید
که بنای اعتماد ،صمیمت و همبسیتگی در مییان آنهیا گذاشیته
میشود ( .)31بدین طریق فرد آسیبدیده نشخوارهای فکیری و
هیجاناتی که باعر آشیفتگیاش مییشیوند را بیا تجربیههیای
درمانی جایگزین میکند ()۲4و رضایت زناشیویی بیشیتری را در
رابطه تجربه میکنند ( .)35نتیجه مقایسه دو روش تعهد افزاییی
و هیجان مدار نشان داد که روش تعهد افزایی بر افزایش مییزان
بخشودگی و کاهش دلزدگی زناشیویی زنیان مبیتال بیه خیانیت

معنیداری و پایداری دارد .این نتیجه به طور غیر مستقیم با
نتایج پژوهش ( )31-11که از روش های درمانی متفاوت اما
دارای عوامل مشترکی ،برای بهبود تعهد و دلزدگی زناشویی
استفاده کرده اند ،همسو است.
روش تعهد افزایی که روش آموزشی مبتنی بر الگوی بافیت،
فنون نظریه هیجان مدار و نظریه گاتمن اسیت بیا بیهکیارگیری
فنونی ،موجب میشود فرد با دید بازتری با مشکل برخورد کنید،
بر زندگی خیود کنتیرل بیشیتری داشیته باشید و از ایین طرییق
احساس امیدواری بیشتری نماید؛ بنابراین ،این امید و کنتیرل در
زندگی می تواند بر بهبود جنبههای متفیاوت افیراد میؤثر باشید.
ازجمله این فنون میتیوان بیه روشینسیازی تجیارب هیجیانی،
شناخت افکیار و رفتارهیای ناشیی از دلزدگیی ،نقیش نیازهیا در
شکلگیری دلزدگیی ،بییان تفیاوت نییاز و نیازمنیدی ،نیازهیای
خانواده موفق و تفاوت آن با نیازهای فردی و مدیریت یکنواختی
هیجانی اشاره کیرد .در زمینیه اثربخشیی روش تعهیدافزایی بیر
بخشودگی میتوان گفت ازآنجاکه بخشودگی توانایی فیرد بیرای
درک رنج دیگران ،رنج خود و کاهش خشم و نفیرت نسیبت بیه
خود ،دیگران و موقعیتهاست و مستلزم آرامش و فروکش کردن
هیجانات داغ در افراد است؛ بنابراین ،به نظر میرسد بکیارگیری
فنونی نظیر پردازش هیجانات منفی باعر میشود که فرد بیدون
اجتناب از درد آن را عمیقتر تجربه کند و بیا شیناخت نیازهیای
اساسی خود و شناخت راههای خطرناکی کیه بیرای رفی آنهیا
برگزیده بود بتواند همدلی ،درک دنیای دیگران ،فهم نقش خیود
در موقعیتهای ناراحت کننده را داشته باشید ( .)3۲همینیین در
این روش سازوکارهایی مانند پردازش تجارب هیجانی ،میدیریت
یکنواختی شناخت افکار ناشی از دلزدگی شناخت نیازهیا و روش
های مخرب رف نیازهیا کمیک کیرده تیا زنیان بتواننید از ابعیاد
دیگری به زندگی نگاه کنند و شناخت منعطفتری داشته باشیند
برای مثال آنان با شش نیازمندی خطرناک که عبیارت بودنید از
نیاز به امنیت ،به نداشتن اضطراب ،عدم احساس تنهایی ،نیاز بیه
توجه ،تفری و تجربههای لذتبخش نو که عدم ارضای درسیت
آنها موجبات تجربه هیجانات منفی در فرد را فراهم کیرده و در
نتیجه به نظر میرسد ،توان فرد را برای بخشش خود و دیگیران
کاهش و دلزدگی از روابط را افزایش میدهد؛ اما آمیوزش فنیون
کاهش نیازمندی ،انتظارات و توقعیات فیرد را کیاهش داده و در
نتیجه فرد را مستعد کیاهش اسیترس و پریشیانی کیرده اسیت.
ازاین رو به نظیر مییرسید فنیون کیاهش نیازمنیدی بیر بهبیود
بخشودگی و کاهش دلزدگی زنان مبتال بیه خیانیت میؤثر بیوده
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به خیانت مجازی اثربخشی بیشتری داشته است .درنهایت ،بیه
منظور نتیجهگیری نهایی پژوهش حاضر میتوان گفت که هر دو
رویکرد بر بهبود دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنیان مبیتال بیه
خیانت مجازی مؤثر بوده اند .همینین ،بین دو روش تعهدافزایی
و هیجان مدار از لحاظ میزان اثرگذاری بیر دلزدگیی زناشیویی و
بخشودگی زنان مبتال به خیانت مجازی تفاوت معنیداری وجیود
دارد؛ به طوریکیه روش تعهیدافزایی از روش هیجیان میدار بیر
دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنیان مبیتال بیه خیانیت مجیازی
اثربخشی بیشیتری داشیته اسیت .پیژوهش حاضیر ماننید سیایر
پژوهشها دارای محیدودیتهیایی بیوده اسیت .ازآنجاکیه زنیان
آزمودنی متعلق به شهر اصفهان بودند در تعمیمیافتهها بیه سیایر
شهرها باید محتاط بود .بنابراین ،پیشنهاد میشیود کیه در دیگیر
مناطق و شهرهای کشور این پیژوهش تکیرار شیود .همینیین،
روش نمونهگیری پیژوهش حاضیر بیه صیورت نمونیهگییری در
دسترس بوده است؛ پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتیی از
روش نمونهگیری تصادفی جهت تعمیم دهی بهتر استفاده شیود.
به عالوه ،ازآنجاکه روش تعهیدافزایی نسیبت بیه روش هیجیان
مدار بر دلزدگی زناشویی و بخشیودگی زنیان متأهیل مبیتال بیه
خیانت مجازی مؤثرتر بوده است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشیود کیه
این روش با دیگر روش های مطرح در درمان خیانیت زناشیویی
مجازی و غیر مجازی مقایسه شود و همینین اثربخشیی آن بیر
دیگر متغیرهای خانوادگی و زناشویی بررسی گردد .در نهایت ،به
مشاوران و درمانگران خانواده پیشنهاد میشود که از یافتیههیای
این پژوهش در راستای مداخالت بالینی ،پیشیگیری و آموزشیی
استفاده کنند و از این روش درجهت کاهش تعارضات زناشویی و
بهبود روابط زوجین بهره برند.

مجازی مؤثرتر از روش هیجان مدار بود و تفاوت معنیداری بین
این دو روش وجود داشت .هر چند که پژوهشها ( )35نیز نشان
میدهند که درمان هیجان مدار بیر بخشیودگی زناشیویی تیاثیر
چنییدانی دارد و اییین روش دارای مفییاهیم مشییترکی بییا روش
تعهدافزایی است؛ اما این پژوهش نشان داد که روش تعهدافزایی
بر بخشودگی تاثیر بیشتری دارد .در تبیین ایین یافتیه مییتیوان
گفت ،ازآنجاکه بسته آموزشیی تعهیدافزایی برگرفتیه از تجیارب
زنانی ایرانی بود که خود مبتال به خیانت مجازی شده بودند ،پس
اطالعات بکر و دقیقی را در اختیار قرار دادند که منتج بیه بسیته
آموزشی تعهدافزایی متناسب با تجربه خیانیت و معنیای آن نیزد
زنان ایرانی شد .بنابراین ،ازآنجاکه ایین روش مبتنیی بیر بافیت
بومی و فرهنگی خانواده در ایران و سبک زوجی زنیدگی ایرانیی
بود ،به نظر میرسد که متناسب با نیازهای این زنیان در درمیان
باشد؛ نیازها ،باورها و افکاری که ممکین اسیت در روش درمیان
هیجان مدار نادیده گرفته شده باشیند .همینیین ،ایین پیژوهش
نشان داد که روش هیجان مدار بر بهبود دلزدگی زناشویی زنیان
مبتال به خیانت مجازی نسبت بیه روش تعهیدافزایی برگرفتیه از
نظریهای زمینهای تاثیر بیشتری داشته اسیت .ازآنجاکیه درمیان
هیجان مدار با تمرکز بر رابطه عاطفی زوجین به رف مشیکالت
ارتباطی آنها میپردازد؛ چراکه زیربنای الگوهای ارتباطی طبیق
این رویکرد ،دلبستگی است؛ در واق در زندگی زناشیویی وقتیی
دلبستگی یکی از زوجین آسیب میبیند ،آشفتگی در روابط ایجاد
میشود .در درمان هیجان مدار زمانی که چرخه تعیاملی زوجیین
تغییر یابد بهسوی پیوند ایمن پیش میروند و آشفتگی و روابطی
که منجر به دلزدگی زناشویی زوجین می شود کیاهش میییابید
( .)51درنهایت ،به منظور نتیجهگییری نهیایی پیژوهش حاضیر
میتوان گفت که هر دو رویکرد بیر بهبیود دلزدگیی زناشیویی و
بخشودگی زنان مبتال به خیانت مجازی مؤثر بوده اند .همینین،
بین دو روش تعهدافزایی و هیجان مدار از لحاظ میزان اثرگذاری
بر دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنان مبتال به خیانیت مجیازی
تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بهطیوریکیه روش تعهیدافزایی از
روش هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنان مبیتال

تقدیر و تشکر
گروه پژوهش بر خود الزم میداند از تمامی زوجینی کیه نهاییت
همکاری را با پژوهشگران داشتهاند ،کمیال تشیکر و قیدردانی را
داشته باشد.
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